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1 ASPECTOS XERAIS 

1.1 ANTECEDENTES 

O chancro bacteriano do kiwi causado por Pseudomonas syringae pv. actinidae foi descrito por 

primeira vez en Xapón en 1980 causando danos en hortos do xénero Actinidia. A enfermidade 

detectouse entón en Corea onde causou tamén perdas económicas. Na rexión EPPO, a enfermidade 

detéctase por primeira vez en Italia en 1992 de forma esporádica, xa que ten unha baixa incidencia 

durante os seguintes 15 anos. Pero en 2007/2008 comeza a causar perdas económicas importantes, 

particularmente na rexión de Lazio. 

En España o cultivo de Actinidia alcanza actualmente unha superficie aproximada de 520 hectáreas, a 

maioría delas situadas no norte da Península Ibérica. O 65% desta produción atópase na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

As enfermidades bacterianas que se detectaron ata o momento eran as asociadas a murcha e 

podremia do botón floral. Así en 1990 descríbese a especie Pseudomonas marginalis asociada tamén a 

danos no botón floral e un ano máis tarde detéctase Pseudomonas viridiflava. En anos posteriores 

identifícase Pseudomonas syringae pv syringae cos síntomas asociados a podremia do botón floral. 

En xuño de 2010 detéctase por 

primeira vez, no laboratorio da 

Estación Fitopatolóxica de Areeiro, a 

bacteria Pseudomonas syringae pv 

actinidae, nunhas mostras de kiwi 

procedente de Portugal. 

Xa en marzo de 2011 analizouse na 

Estación Fitopatolóxica de Areeiro 

unha mostra de planta de kiwi dunha 

plantación situada en Burgueira, 

Santa María de Oia, con síntomas de 

murcha e decaemento xeral. Nesta 

mostra, illouse tamén a bacteria 

fitopatóxena Pseudomonas syringae pv actinidae. Este é o primeiro positivo para este organismo 

detectado nunha explotación situada na Comunidade Autónoma de Galicia. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DA PRAGA E EFECTOS PATOLÓXICOS 

1.2.1 ESPECIES SUSCEPTIBLES 

Ataca principalmente ás seguintes especies do xénero Actinidia: A. deliciosa, A. chinensis, A. arguta e 

A. kolomikta. Non existen datos da susceptibilidade doutras especies de Actinidia. As observacións 

realizadas en Italia suxiren que o dano é máis severo nas variedades amarelas (A. chinensis) que nas 

variedades verdes (A. deliciosa). 
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1.2.2 SÍNTOMAS E DANOS 

Causa unhas descoloracións marróns nos brotes, 

manchas marrón escuro rodeadas por un halo 

amarelo nas follas, chancros con secrecións 

avermelladas en ramas e troncos, murcha e 

finalmente mortalidade da planta. O síntoma máis 

visible é unha secreción vermello oxidado que cobre 

os tecidos da cortiza sobre troncos e poliñas. A 

extracción da cortiza polo xeral revela unha 

descoloración marrón dos tecidos externos 

vasculares e de cor avermellado dos tecidos baixo as 

lenticelas. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia está a 

comprobarse que existen diferenzas na incidencia 

dos danos en distintas plantacións, polo que se 

sospeita que existen dúas cepas da bacteria con 

distinta virulencia, de forma que existe unha cepa 

pouco virulenta, que provoca sintomatoloxía en folla 

e atópase nun gran número de plantas, pero non 

provoca danos importantes, e unha cepa máis 

agresiva, que sería a que provoca os danos en 

madeira, chancros e secrecións, podendo provocar a 

morte da planta e que se detecta nun número moi 

inferior de plantas. 

1.2.3 TRANSMISIÓN 

Carécese de datos sobre a epidemioloxía da 

enfermidade. Observouse que o patóxeno está 

activo entre 10 a 20 ºC e está limitado por 

temperaturas superiores a 25 ºC. Os estudos de 

inoculación mostraron que a bacteria pode infectar a 

planta a través de aperturas naturais (estomas, 

lenticelas) e feridas. Os síntomas, normalmente, 

obsérvanse durante a primavera e o outono, cando 

as condicións climáticas son favorables á 

enfermidade (temperaturas frescas, choivas 

persistentes, humidade alta). Sospéitase que a 

bacteria pode estenderse por altas precipitacións, 

ventos fortes, animais e humanos. En distancias 

longas, o comercio de material de plantación 

infectado pode estender a enfermidade. 
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2 PLAN DE ACCIÓN CONTRA O CHANCRO BACTERIANO DO KIWI (Pseudomonas syringae pv 

actinidae) NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 

2.1 OBXECTIVOS XERAIS 

Dada a difícil erradicación da enfermidade, o obxectivo deste plan de acción é o control da praga na 

zona demarcada e evitar a súa propagación a outras zonas, para o que se establecen os mecanismos 

de coordinación e as competencias dos distintos órganos da Administración, empresas e particulares 

no desenvolvemento do mesmo. 

O positivo detectouse nun principio en Oia, pero ao longo destes anos detectáronse positivos en 

varios municipios, principalmente no sur da provincia de Pontevedra. 

Establecerase por tanto unhas zonas demarcadas nas cales se aplicarán as ferramentas de execución 

deste plan que se basean en: 

—Contención e eliminación do organismo na zona infestada, mantendo a erradicación como 

obxectivo a longo prazo. 

—Seguimento intensivo para detectar a presenza do organismo con inspeccións e métodos 

apropiados 

—Impedir, dificultar ou atrasar a aparición do organismo en novas zonas. 

2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

O presente modelo de plan de acción está dirixido a todo o territorio da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

As especies sensibles afectadas por este plan de acción son as establecidas na normativa comunitaria, 

española ou autonómica. A data de redacción deste Plan son as incluídas no artigo 2 da Decisión 

2012/756/UE da Comisión, do 5 de decembro de 2012, que son o pole e os vexetais vivos destinados a 

plantación, excepto as sementes, de Actinidia Lindl. 

2.3 CRITERIO DE ACCIÓNS 

O obxectivo do presente plan de acción é a contención da praga naquelas zonas nas que xa está 

presente e para evitar a súa expansión a zonas onde a praga non está presente, así como a creación de 

zonas de produción de planta libre de praga, de forma que tanto os viveiros produtores, como a zona 

circundante e as plantas de obtención do material vexetal de reprodución estean libre de praga. 

Para a consecución deste obxectivo realizaranse diferentes accións debidamente coordinadas e 

integradas no plan de acción. 
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2.3.1 ORIXE DA INFESTACIÓN 

O primeiro positivo detectouse no ano 2011 nunha plantación de kiwi das variedades Summer e Jintao 

localizada en Burgueira, Santa María de Oia, Pontevedra, nas seguintes coordenadas: 

42° 0´49´´N 

8° 48´48´´W 

Na seguinte foto indícase a localización exacta: 

 

Realizadas investigacións sobre a orixe da planta, esta foi fornecida en maio de 2010 polo Consorzio 

Kiwigold, producida por viveiros DAL PANE VIVAI (prod. Nº 2001/1735) da rexión de Emilia-Romagna 

de Italia. Nesta zona está declarada a presenza do organismo nocivo desde hai tempo e cunha 

incidencia moi elevada nos últimos anos, principalmente en 2009-2010, e sospéitase que este poida 

ser a orixe da infestación. 

2.3.2 DELIMITACIÓN DA ZONA DEMARCADA 

Despois de confirmada a presenza da praga na área determinada e descrita anteriormente, 

detectáronse novos positivos en distintos puntos e concellos das provincias de Pontevedra e da 

Coruña. Vista a dispersión de explotacións e dos puntos positivos considérase como unidade de zona 

demarcada o concello no que se detectasen positivos, de forma que se consideran como zonas 
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demarcadas os seguintes concellos: Oia, Tomiño, Tui, Salceda de Caselas, Ponteareas, Pontevedra, 

Ribadumia, Porriño, A Estrada, Barro e Crecente na provincia de Pontevedra e Boiro, Rianxo, Outes, 

Noia, Lousame, Cerceda e Moeche na provincia da Coruña. 

Achégase plano de localización das Zonas Demarcadas. 

2.3.3 MEDIDAS OFICIAIS NA ZONA DEMARCADA 

2.3.3.1 MEDIDAS DE ERRADICACIÓN 

En caso de detectar presenza de PSA en viveiros de produción de plantas de kiwi ou pole tomaranse as 

medidas fitosanitarias para erradicar a bacteria e impedir a súa propagación a outras zonas, conforme 

ao establecido no anexo II da Decisión 2012/756/UE. 

O movemento de plantas procedente deste viveiro, estará prohibido, ata que o brote se considere 

erradicado. Todo o material vexetal do viveiro someterase a inspeccións que inclúan unha toma de 

mostras, polo menos de cada lote, dúas veces ao ano (primavera, final outono‐inverno). Unha vez 

comprobado que a erradicación tivo éxito, é necesario declarar o viveiro como “lugar ou sitio de 

produción libre”, para poder comezar a comercializar plantas de kiwi. O establecemento dun lugar ou 

sitio de produción libre, implica a realización de controis no viveiro e nunha zona ao redor, en función 

do tipo de lugar de produción de que se trate segundo o establecido no anexo II da Decisión 

2012/756/UE. 

Nos viveiros produtores localizados dentro de Zona Demarcada na Comunidade Autónoma de Galicia 

que non cumpran coas condicións establecidas na Decisión 2012/756/UE, procederase á destrución da 

planta susceptible presente nos mesmos e á retirada da autorización de emisión de pasaporte 

fitosanitario para especies de Actinidia spp. 

Nas parcelas de produción procederase á inmediata destrución das plantas e o pole de kiwi que 

presenten un nivel de infección tal que se imposibilite a recuperación. Considérase que este nivel de 

infestación alcánzase cando a planta presenta chancros evidentes e secrecións. Para iso establécense 

as seguintes medidas oficiais: 

1.- O produtor deberá realizar un seguimento permanente das parcelas plantadas, para comprobar a 

aparición de plantas sintomáticas. Realizarase a anotación nun plano da leira dos puntos de aparición 

das devanditas plantas sintomáticas, sendo comunicados á inspección fitosanitaria, que poderá tomar 

mostras para comprobar a distribución do patóxeno na parcela. 

2.- As plantas sintomáticas, que presenten chancros e secrecións, sen necesidade de análise previa 

para evitar unha maior dispersión serán eliminadas inmediatamente, permitíndose que sexan cortadas 

a nivel de chan, con inmediata desinfección do corte con bactericida. 

3.- O material eliminado será destruído mediante incineración controlada ou, en caso de 

imposibilidade de queima, será enterrada con cal vivo na propia parcela. 
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4.- Establecerase un plan de desinfección para o persoal e a maquinaria, que garantirá que toda 

persoa ou vehículo que abandone a plantación sexa desinfectado con bactericida adecuado, 

preferentemente mediante vao sanitario. 

5.- Prohíbese a utilización de maquinaria e apeiros das plantacións afectadas noutras leiras libres do 

patóxeno. 

6.- No momento da colleita, os caixóns usados para a froita non poderán usarse noutras plantacións 

libres do patóxeno. 

7.- En caso de non conseguir controlar o brote, en campañas seguintes recoméndase a reconversión 

da parcela a variedades menos sensibles. 

Existen unha serie de medidas preventivas que se deben aplicar, posto que poden axudar a evitar a 

propagación da bacteria: 

MEDIDAS CULTURAIS 

 Utilizar na plantación material san. 

 Evitar os sistemas de rega que cubran por encima as plantas. 

 Realizar análise de chan e foliar para previr posibles desequilibrios nutricionais. 

 Manter unha boa drenaxe na plantación e evitar os asolagamentos. 

 Evitar realizar feridas accidentais no tronco. 

 Vixiar as árbores ante a posible aparición dos síntomas, sobre todo nas épocas de maior risco. 

 Poda: 

 Deixar para o final a poda de plantas sospeitosas. 

 Desinfectar todas as ferramentas de poda antes de pasar dunha planta a outra, con alcol, 

lixivia ou auga osixenada. 

 Os cortes de poda que supoñan a exposición dunha sección de rama superior a 2-3 cm de 

diámetro débense desinfectar e selar cun mastic e sales de cobre. 

 Se se efectúa unha poda de recuperación (eliminar só zonas danadas), empregar 

ferramentas desinfectadas, e comprobar ata onde chega o límite dos tecidos afectados 

pola bacteria, para realizar os cortes polo menos a 40 cm de distancia desa zona. 

 As plantas totalmente afectadas e os restos de poda das plantas que manifesten 

síntomas, débense retirar canto antes da plantación e destruílas, queimándoas. 

TRATAMENTOS RECOMENDADOS 

Recoméndase empregar oxicloruro de cobre durante o período vexetativo e no outono e inverno 

(tendo en conta a fitotoxicidade do cobre a baixas temperaturas) sen exceder os kg de cobre 

inorgánico/ha/ano que se establezan por normativa. 
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Manter unhas óptimas medidas profilácticas (tanto nas persoas como das ferramentas utilizadas) 

cando sospeitemos ou manexemos material infectado, para evitar novas contaminacións. 

2.3.3.2 MEDIDAS DE SEGUIMENTO INTENSIVO 

Son as medidas consignadas a detectar a presenza do organismo nas zonas infestadas, en zonas non 

infestadas e o seguimento das medidas de control a aplicar. 

2.3.3.2.1 Control de produtores e viveiristas de kiwi 

Unha vez confirmada a presenza da praga na Comunidade Autónoma, a Decisión Comunitaria impón 

importantes restricións á comercialización e movemento de plantas destinadas á plantación. É por iso 

que deben centrarse as inspeccións en asegurar que os viveiros de produción de planta cumpren co 

estipulado na normativa e que a planta producida está sa. 

Procedeuse a verificar que todos os produtores, comerciantes e importadores de plantas sensibles 

dentro da Comunidade Autónoma atópanse rexistrados e a identificar aqueles que se atopan dentro 

ou próximos a áreas demarcadas. 

Cada provincia elaborou unha listaxe de viveiros que producen e comercializan kiwi, localizados tanto 

dentro das zonas demarcadas como fóra das mesmas. 

Todos eles serán sometidos a inspeccións fitosanitarias oficiais que serán levadas a cabo polos 

distintos servizos de sanidade vexetal da Consellería do Medio Rural ou na súa falta, das entidades que 

eles consideren competentes para esta finalidade. En todos os casos, realizaranse inspeccións oficiais 

polo menos dúas veces ao ano. 

As plantas orixinarias da Comunidade ou importadas nela, con arranxo á Decisión 2012/756/UE, 

unicamente poderán ser trasladadas se van acompañadas dun pasaporte fitosanitario elaborado e 

expedido con arranxo á Directiva 92/105/CEE da Comisión e cumpren os requisitos establecidos no 

apartado 2 do Anexo II da Decisión 2012/756/UE. 

Viveiros que producen ou comercializan fóra de zona demarcada: 

Inspeccionaranse polo menos dúas veces ao ano os viveiros produtores e unha vez ao ano os viveiros 

que comercialicen e “garden center” ou centros de xardinería. Nos viveiros que comercializan 

comprobarase que a planta que teñen á venda non presenta síntomas da enfermidade e que vai 

acompañada do correspondente pasaporte fitosanitario. Tomaranse as mostras que se consideren 

necesarias segundo o establecido no punto 2.3.4. 

Nos viveiros produtores verificarase que a planta nai da que se recollen as estaquillas non está 

localizada en zona demarcada e deberase inspeccionar polo menos unha vez ao ano as plantas nai e 

toma de mostra para a súa análise en laboratorio. 

Viveiros que producen ou comercializan dentro de zona demarcada:  

Os viveiros produtores situados dentro de zonas demarcadas para poder comercializar planta fóra da 

devandita zona deben cumprir co establecido no apartado d) ou e) do punto 2 e o punto 3 do Anexo II 
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da Decisión 2012/756/UE e deberá acompañarse a planta do correspondente pasaporte fitosanitario. 

Realizaranse inspeccións periódicas para comprobar que a planta que producen está sa. O propio 

viveiro deberá enviar a analizar polo menos unha mostra de cada lote que pretenda comercializar para 

verificar a ausencia da enfermidade e poñer esta información a disposición das autoridades sanitarias. 

Deberá confirmarse que a planta nai non está contaminada mediante análises periódicas de mostras e 

estas deberán localizarse en zonas libre de praga. 

Se se realiza produción baixo plástico, inspeccionarase unha zona con radio mínimo de 500 m, ou zona 

circundante, para verificar se existen plantas sensibles. No caso de que existan realizásense dúas 

inspeccións nos momentos máis adecuados para a detección de síntomas de infección durante o 

último ciclo vexetativo completo antes da circulación, e todo vexetal que presenta síntomas evidentes 

(chancros e secrecións) así como os adxacentes a unha distancia de 5 m serán destruídos 

inmediatamente. 

En caso de produción ao aire libre, ademais do control da zona circundante de 500 m de radio, 

realizarase unha inspección nunha zona de seguridade de 4 km para verificar se existen plantas 

sensibles. No caso de que existan realizásense dúas inspeccións nos momentos máis adecuados para a 

detección de síntomas de infección durante o último ciclo vexetativo completo antes da circulación, e 

todo vexetal que presenta síntomas así como os adxacentes a unha distancia de 5 m serán destruídos 

inmediatamente. 

Garden center ou centros de xardinería 

Deberanse realizar inspeccións en “garden center” ou centros de xardinería que vendan a non 

profesionais do cultivo. 

2.3.3.2.2 Control de explotacións produtoras 

Anualmente realizarase un control sobre as explotacións produtoras para comprobar a extensión da 

enfermidade. 

Nas zonas demarcadas realizaranse polo menos prospeccións con toma de mostras en polo menos o 

10% da superficie de plantación de kiwi que non fose inspeccionada anteriormente, centrándose 

naquelas que estean próximas a viveiros produtores ou que comercialicen, sempre que existan. 

Inspeccionaranse todas as explotacións produtoras localizadas nun radio de 4 km dalgún viveiro 

produtor dúas veces ao ano. Inspeccionaranse tamén as parcelas na que se detectou a presenza da 

enfermidade en anos anteriores para verificar a aplicación das medidas de control. 

No resto das zonas, inspeccionásense como mínimo o 20% da superficie de plantacións de kiwi con 

toma de mostra para verificar a ausencia ou presenza da enfermidade. Estas prospeccións centrásense 

naquelas plantacións que estean próximas a viveiros produtores ou que comercialicen, sempre que 

existan. 
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2.3.3.2.3 Control en hortos non profesionais e xardíns privados 

Co fin de garantir que as prospeccións cubran todos os ámbitos nos que se pode presentar a 

enfermidade, tamén se deberá realizar inspeccións nos hortos non profesionais de kiwi, e os xardíns 

privados que teñan plantas de Actinidia con uso ornamental. Dado que se trata de propiedades 

privadas, para o acceso ás mesmas solicitarase o permiso do propietario. 

2.3.4 METODOLOXÍA DE INSPECCIÓN E TOMA DE MOSTRAS 

As inspeccións levarán a cabo preferentemente en dúas épocas do ano: ao final de outono (setembro–

outubro), e na primavera (marzo a xuño) xa que con temperaturas medias non superiores a 20ºC 

pódense observar mellor os síntomas da enfermidade e recuperar mellor a bacteria en laboratorio. En 

plantacións comerciais, farase unha inspección na primavera, por ser a época máis adecuada para 

observar os síntomas. Nos viveiros de produción, “garden center” ou centros de xardinería, que 

estean situados nunha área declarada libre da praga, é suficiente con realizar unha inspección, de 

acordo co punto 2c) do Anexo II da Decisión 2012/756/UE. Por último, nos viveiros de produción, 

“garden center” ou centros de xardinería, situados en lugares de produción libres de PSA, débense 

levar a cabo dúas inspeccións ao ano, nas épocas máis adecuadas, tal e como se contempla nos puntos 

2d) e 2e) do Anexo II. 

As inspeccións consistirán na observación visual dos vexetais de Actinidia spp. dirixíndose á parte 

aérea da planta, observando síntomas en tronco, ramas, follas e flores. Se se observan manchas ou 

posibles chancros nas ramas, levantarase a cortiza destas zonas, para apreciar se existe unha necrose 

de tonalidade avermellada característica da presenza da bacteria. 

En todas as inspeccións, procederase á toma de mostras correspondente, que poderá ser de planta 

sintomática ou asintomática ou de pole, debendo seguir en todos os casos o Protocolo de diagnóstico 

da EPPO para PSA. 

Para a toma de mostras, de maneira xeral : 

 Utilizarase unha navalla ou machada pequena e/ou tesoiras de poda.  

 En caso de realizar unha mostraxe nunha plantación con antecedentes da infección ou ante 

unha sospeita fundada de que a plantación estea infectada por PSA, debido á gran capacidade 

de propagación que ten esta bacteria, recoméndase tomar medidas hixiénicas especiais para 

evitar a súa diseminación.  

Algúns exemplos deste tipo de medidas, aplicadas en países nos que PSA está presente, son: 

utilizar calzos e luvas antes da entrada na parcela, que se deberán retirar e refugar para a súa 

adecuada desinfección, antes de saír da mesma (aplicado en Italia e Chile) e desinfectar os 

pneumáticos dos vehículos que atravesen a parcela (uso de rodaluvios, frecuente en Chile). 

 O material utilizado na inspección que entre en contacto coa planta, será desinfectado entre 

planta e planta para evitar contaminacións, especialmente cando se trate de toma de mostras 

con síntomas.  
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 As mostras débese envolver en papel de aluminio, e introducirse en bolsas de plástico con 

peche hermético ou que poida pecharse hermeticamente cun dispositivo axeitado. 

 Cada unha delas identificarase cunha etiqueta, na que se incluirá un número ou código de 

referencia, e introducirase no interior desta.  

 Na bolsa tamén se escribirán estes datos con rotulador indeleble. A referencia ou número das 

mostras indicarase no Acta correspondente. 

 Levantarase acta de inspección e toma de mostras (no seu caso) ou informe ou ficha de campo 

da correspondente prospección e toma de mostras. No acta de inspección deberase anotar de 

cada unha das mostras: o número ou código de referencia, data de recollida, especie e a súa 

procedencia, punto de toma de mostra, municipio, provincia, os datos do titular da empresa, 

coordenadas da mesma, etc., así como calquera outro dato que se considere de interese. As 

mostras remitiranse ao laboratorio oficial de análise coa maior brevidade posible. 

 Finalmente as mostras, unha vez pechadas, precintadas e correctamente identificadas 

enviaranse ao laboratorio de diagnóstico para a súa análise, conservándose refrixeradas (4º-8º 

C)  

2.3.4.1 PLANTAS SINTOMÁTICAS 

A toma de mostras será dirixida cara a plantas con síntomas e todas aquelas situadas ao redor das 

mesmas. Deberán marcarse as plantas nas que se realizou a mostraxe (nun esbozo de parcela e na 

propia planta) e identificarse correctamente para, posteriormente, poder adoptar as medidas 

oportunas. 

A toma de mostras en plantas sintomáticas deberán tomarse asépticamente coas medidas hixiénicas 

oportunas e deberán conter o material vexetal cos síntomas observados (chancros ou outras lesións 

en tronco, ramas ou brotes, e manchas ou lesións necróticas en follas, xemas, flores ou froitos), que 

non estea en estado moi avanzado, para evitar que se deteriore a mostra durante o transporte.  

No caso de que se recollan follas e ramas ou brotes, as follas deberán enviarse por separado dos 

brotes ou ramas para evitar a deterioración da mostra, dado que as secrecións vexetais que se 

producen nos brotes e ramas poden inhibir a detección da bacteria na mostra de folla. Da mostra 

total, isto considerásese unha submostra e por tanto debe identificarse co mesmo código de 

referencia que a submostra de ramas e brotes. 

As mostras remitiranse canto antes ao Laboratorio Oficial da Comunidade Autónoma ou ao 

Laboratorio de Referencia de Bacterias Fitopatóxenas. 

2.3.4.2 PLANTAS ASINTOMÁTICAS 

A bacteria pode presentar infeccións latentes, polo que, aínda que non se detecten síntomas 

característicos de PSA, para confirmar a presenza ou non da bacteria, deberá realizarse a toma de 

mostras. 
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A EPPO recomenda, no seu protocolo de diagnóstico, que sexa unha mostra composta (brotes, talos, 

xemas, etc) e deberán dirixirse, principalmente, ao material con maior risco, é dicir, plantas 

procedentes de zonas con presenza de PSA ou multiplicadas a partir de importacións de material 

vexetal.  

2.3.4.2.1 Plantacións comerciais 

Unha vez localizada e identificada a plantación comercial, procederase á inspección e a 

correspondente toma de mostras. Se se dispón dun esbozo da parcela, sobre el poderemos ver a 

disposición das árbores facilitándonos a mostraxe. Se non se dispón de esbozo previo, o inspector 

deberá elaboralo ao obxecto de valorar a parcela e decidir os puntos de mostraxe dentro da mesma. 

A mostraxe deberá ser aleatorio, cubrindo totalmente a parcela, recomendándose, refugar as plantas 

de bordo, situación que quedase a criterio do inspector.  

Como exemplo, un tipo de mostraxe aleatoria para este tipo de enfermidades (con distribución 

normalmente irregular na parcela) é a mostraxe en zig-zag , xa que permite percorrer toda a parcela e 

asegurar que a toma de mostras abarca toda a superficie. Segundo o tamaño da plantación, poderase 

facer a mostraxe na totalidade da mesma en zig-zag , ou ben realizaremos unha submostraxe cada “x” 

filas de árbores en zig-zag ata completar a totalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

É conveniente ter en conta a proximidade de plantacións próximas infectadas por PSA e, nese caso, os 

ventos predominantes desde as plantacións infectadas cara ás plantacións aparentemente sas, as 

zonas con maior humidade na plantación e calquera outro aspecto que favoreza a diseminación e 

multiplicación da bacteria. 

Realizarase unha toma de mostras mínima de 1 mostra por parcela (independentemente da súa 

superficie). Cabe destacar que na mostraxe  debe separarse a toma de mostras de plantas femia da de 

plantas macho, e tamén por variedades, por tanto: 

—Parcelas menores de 5 ha: polo menos 1 mostra por variedade/xénero/ha. 

—Parcelas superiores a 5 ha: polo menos 1 mostra por variedade/xénero/5 ha.  

Cada mostra constará de 30 brotes ou ramas de 10 cm de lonxitude. 
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2.3.4.2.2 Viveiros 

2.3.4.2.2.1 Parcelas de produción de planta ao aire libre 

Tomáranse as mostras correspondentes a unha presión de mostraxe do 1 ‰, por lote, entendendo 

por lote: aquelas plantas que pertencen á mesma especie e variedade de kiwi, e teñen o mesmo orixe 

(planta comprada ou multiplicada no viveiro). 

A mostra consistirá en 30 brotes/ramas de polo menos 10 cm. 

2.3.4.2.2.2 Plantas cultivadas baixo cuberta 

—Planta de 1 ou 2 anos: mostraxe aleatoria que non será inferior ao 1‰ separando lotes e 

xénero (machos e femias). 

—Plántulas: para lotes de 10.000 plántulas, 1 mostra por lote que consistirá en 100 plántulas. 

—Plantas in vitro: mostraxe aleatoria do 1‰ (se cada colector consta de 15-25 plántulas, a 

mostra consistirá en 10 plántulas seleccionadas ao azar de 3 colectores).  

No caso de que as plantas ou o pole de kiwi, estean situadas nun lugar de produción libre de Psa (ao 

aire libre ou baixo cuberta) conforme ao establecido no punto 2d) ou 2e) do Anexo II da Decisión 

2012/756/UE, ademais deberase garantir a ausencia de Psa do material que se quere comercializar, 

cumprindo un dos requisitos do punto 3, Anexo II da citada lexislación. Para iso, realizarase unha 

mostraxe conforme ao establecido na Decisión. 

2.3.4.3 POLE 

Nos lotes de pole de ata 500 g, a mostra para o laboratorio estará composta por 1,5 g 

aproximadamente. 

2.3.4.4 GARDEN CENTER OU CENTROS DE XARDINERÍA 

No caso de detectarse plantas sintomáticas, para a toma de mostras procederase segundo o indicado 

no apartado 2.3.4.1. 

2.3.4.5 HORTOS NON PROFESIONAIS E XARDÍNS PRIVADOS 

No caso de detectarse plantas sintomáticas, para a toma de mostras procederase segundo o indicado 

no apartado 2.3.4.1
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PLANO LOCALIZACIÓN ZONAS DEMARCADAS PROVINCIA DE A CORUÑA 
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PLANO LOCALIZACIÓN ZONAS DEMARCADAS PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

 

 


